
VI KLARTE DEG IGJEN – NORGES MEST POPULÆRE KLUBB!!! 
 
Gratulerer til oss alle, vi klarte det igjen.  
 
Vi tror at markedsføring og engasjement i 2 uker er en ting, men at den jobben som gjøres av våre nesten 
400 trenere og oppmenn, frivillige i styrene, i sportslige utvalg og alle de som står i kioskene, mopper gulv, 
lager kveldsmat og arrangerer spillermøter eller er med på andre måter som frivillige på vegne av CSK er 
den viktigste grunnen til at så mange har CSK som klubben i sitt hjerte. Vi vil derfor gi en ekstra stor takk 
til alle som bruker av fritiden sin til å gi barn og unge i bydelen et godt oppvekstmiljø gjennom arbeidet i 
CSK. Uten frivillige hadde klubben stoppet opp, det er alle dere som driver klubben fremover. 
 
Vi håper at vi kan ta vare på dette engasjementet slik at vi får enda flere frivillige til de oppgavene som må 
løses. Vi vil ha mange med på voksencupen, mange nye grasrotgivere, vi vil samle inn mer tekstiler, vi vil 
ha med mange deltakere på arrangement som håndballskoler og LFC Fotballskole. Oppgavene i klubben 
står i kø og vi vil gjerne ha med flest mulig, lengst mulig og sammen gjøre det best mulig å være en CSK’er. 
 

FORTSATT TILGJENGELIGE BILLETTER TIL JULEKONSERTEN 
 
CSK FG-03 sin tradisjonelle julekonsert med Stephen Brandt Hansen og Trond Hustad i Charlottenlund 
Kirke har fortsatt noen få ledige billetter som selges i kiosken i hallen fra klokken 17:00 hver dag. 
 

ÅRETS BEGIVENHET FOR DE VOKSNE I KLUBBEN 
 
Vi vil gjerne ha med deg på voksencupen den 14.1.17 dette er en uhøytidelig innebandyturnering som ikke 
krever noen forkunnskaper og en mer høytidelig bankett som heller ikke krever stor mer enn at du melder 
deg på via http://cskshop.no/butikk/pamelding 
 

SUPPORTERUTSTYR SELGES I CSKSHOP 
 
Sjekk gjerne cskshop.no med jevne mellomrom for utvalget av supporterutstyr. Nye effekter kommer hvis 
etterspørselen blir stor nok på det vi allerede har.    


